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  PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ   
    tel. 32 419 13 54; www.parafiakuźnia.pl

poniedziałek 23.07.2018 r.
7.00 Za + Wiktorię Jacek, ++ teściów, + Zygmunta Bojdoł oraz dusze opuszczone. 
18.00 Za + Ryszarda Sablik w dniu ziemskich urodzin, mamę Julię Sablik, ++ pokrewieństwo i dusze opuszczone.

wtorek 24.07.2018 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Magdaleny Bednarskiej oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Małgorzaty Melcz oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
środa 25.07.2018 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. i zdrowie
z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Pauliny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Herberta Jentsch (od sąsiadów z ul. Bema 5).

czwartek 26.07.2018 r.
7.00 Za + Anielę Czogała (od sąsiadów z ul. Świerkowej).
18.00 Za ++ Martę i Konrada Jeszka, ++ z rodziny i pokrewieństwa.

piątek 27.07.2018 r.
7.00 Za + Anielę Czogała (od sąsiadów z Pl. Mickiewicza, znajomych i przyjaciół).
18.00 Za + Zofię Miś w kolejną rocznicę śmierci, dusze opuszczone. 

sobota 28.07.2018 r.
7.00 Za + Edwarda Paszkowskiego i Józefa Kiendorowicz w 2. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Eryka Czogała, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.07.2018 r.XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.07.2018 r.
7.00 Do  Bożej  Opatrzności  prosząc  o  błogosławieństwo  w  intencji  mieszkańców  ul.  Matejki,  jako

podziękowanie za ofiarę i zaangażowanie w przygotowaniu ołtarza Bożego Ciała.
9.00 Za + męża,  ojca i  dziadka Kazimierza Idzik w dniu ziemskich urodzin,  ++ rodziców z obu stron

i ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za + męża Antoniego Urban w 8. rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo.
17.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego w 2. rocznicę śmierci.

poniedziałek 30.07.2018 r.
7.00 Za + matkę Marię Buczek, ++ męża Johanna, syna Maksymiliana z żoną i ich synów, córkę Ernestynę

Grzesik z mężem, ich syna Henryka, syna Leona z żoną oraz synową Marię.
18.00 Za + Stanisława Grzych w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

wtorek 31.07.2018 r.
7.00 Za + męża i ojca Hermana Grzybek, z okazji ziemskich urodzin.
18.00 Za + Daniela Nowickiego (od sąsiadów).

środa 1.08.2018 r.
7.00 Za + Wandę Synowiec (od męża z dziećmi).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Helenę i Karola Jonas oraz ++ z pokrewieństwa.

czwartek 2.08.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + matkę Paulinę Szymik w kolejną rocznicę śmierci, ojca Zygfryda, siostrę Teresę, szwagrów Leona

i Jerzego, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
17.15 Nabożeństwo do św. Jana Pawła II.
18.00 W intencji  próśb i  podziękowań, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej parafii,

o jedność parafii, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.



piątek 3.08.2018 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 W intencji żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i  zdrowie  z  okazji  50.  rocznicy  urodzin  w  intencji  Jolanty  Mordeja  oraz  o  błogosławieństwo  dla
rodziny.

sobota 4.08.2018 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
18.00 Za + ciocię Marię, dziadków Bronisława i Bolesławę, ++ jej braci Hieronima, Stanisława i Antoniego,

siostrę Zofię i wujka Edwarda.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.08.2018 r. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.08.2018 r. 
7.00 Za + Teresę Wycisk w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kalemba oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za ++ Wiesławę i Jana Bukańskich, ++ z pokrewieństwa.
11.00 Chrzty: Zofia Maria Przybyła. Roczki.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Urszuli oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 6.08.2018 r. ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGOponiedziałek 6.08.2018 r. ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

7.00 Za + Marię Buczek w kolejną rocznicę jej ziemskich urodzin.
18.00 Za ++ Otylię i Ernesta Madeckich w rocznicę ich śmierci.

wtorek 7.08.2018 r.
7.00 Za + Bertę Górecki, ++ męża Wilhelma, córkę Marię, syna Józefa i jego żonę oraz córkę Łucję i jej

męża.
18.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego w dniu ziemskich urodzin (od córki z rodziną). 

środa 8.08.2018 r.
7.00 Za + Anielę Czogała (od sąsiadów z Pl. Mickiewicza, znajomych i przyjaciół).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Rupniewskiego w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i dusze

opuszczone.
czwartek 9.08.2018 r.

7.00 Za + Jana Łazarskiego (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Leona Goleczko, + żony Katarzynę i Jadwigę oraz + Pawła i Małgorzatę Depta, córki Marię

i Otylię, synów Józefa i Pawła oraz ++ z pokrewieństwa.
piątek 10.08.2018 r.

7.00 Za + Annę Bogusz, ++ rodziców i rodzeństwo, siostry zakonne i kapłanów, którzy pracowali w naszej
parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + córkę Małgosię  z  okazji  ziemskich urodzin,  +  męża Juliana Kras,  ++ rodziców z obu stron,
++ rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze opuszczone.

sobota 11.08.2018 r.
7.00 Za ++ rodziców Klarę  i  Alojzego Knura,  Hildegardę  i  Adolfa  Przybyła,  ++ dziadków z  obu stron,

++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00  Za + Agnieszkę i Pawła Nowotnik (od Ewy i Sylwestra).

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 12.08.2018 r.XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 12.08.2018 r.
7.00 Za + męża Jacka Krukowskiego w 30. dzień po śmierci. 
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i  zdrowie  w  intencji  ofiarodawców  oraz  zaangażowanych  w  budowę  ołtarza  Bożego  Ciała  z  ul.
Czarnieckiego.

11.00 Za  ++  Franciszkę  i  Władysława  Jezierskich,  Stanisława  i  Helenę  Lelińskich,  Genowefę  i  Ryszarda
Waćkowskich, + Jana Jezierskiego oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny Lewandowskiej i całej
rodziny.

17.00 Za + Witolda Duda (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8).
poniedziałek 13.08.2018 r.

7.00 Za ++ Małgorzatę i Franciszka Machejek, za ++ z pokrewieństwa. 
19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim. O jedność naszej parafii. * O błogosła 

wieństwo dla ofiarodawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących
nas o modlitwę w  Księdze Intencji i  Skrzynce intencji  na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów
Gliwickich. *  Za + Jana Łazarskiego (od sąsiadów i znajomych). * Za + Alfreda Urbaniec w 30. dzień po



śmierci. * Za + Bogdana Koźlik (od sąsiadów i znajomych). * Za ++ matkę Adelajdę Stanek, ojca Rudolfa,
ciocię Elfrydę, ++ z pokrewieństwa. *

wtorek 14.08.2018 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Ernesta Buczek oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Za + Daniela Nowickiego intencja od sąsiadów.

środa 15.08.2018 r. środa 15.08.2018 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMPUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP  ((kolekta na dzieła miłosierdzia)kolekta na dzieła miłosierdzia)
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 Msza Św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Jasną Górę – w intencji wszystkich pielgrzymów.
9.00 Za +  męża,  dziadka  i  pradziadka  Antoniego  Paprocha  w  5.  rocznicę  śmierci,  syna  Piotra  i  córkę

Mirosławę.
11.00 Za + babcię Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
17.00 Za + Leopolda Kawałko w kolejną rocznicę śmierci.

czwartek 16.08.2018 r. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 1. rocznicy ślubu w intencji Małgorzaty i Aleksandra Lenart oraz o błogosławień-
stwo dla rodziny.

18.00  Za ++ Urszulę i Alfreda Wilda, ++ ich rodziców, + brata Jana, bratową Urszulę i dusze opuszczone.
piątek 17.08.2018 r. - Uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona metropolii górnośląskiej

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Za + Karola Mrozek.
18.00 Za ++ Edytę i Henryka Stanek, ojca Maksymiliana Wiesner i dziadków z obu stron.

sobota 18.08.2018 r. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne dla
Jej zmarłych czcicieli.

14.00 Ślub konkordatowy: Paweł Michałek – Ewelina Jasicka.
18.00 Za + Wiktorię Grudzień (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8).

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 19.08.2018 r.XX NIEDZIELA ZWYKŁA 19.08.2018 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Reinharda Remiorz z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców Marię i Karola
Remiorz, siostrę Krystynę, szwagra Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Za + matkę Gertrudę Depta, ojca Antoniego z okazji ziemskich urodzin.
11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Brygidy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.00 Za ++ rodziców Joannę i  Wojciecha Janik,  Alfreda Czogała w kolejną rocznicę śmierci  oraz za dusze

w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 20.08.2018 r.

7.00 Za + Helenę Hasenberg (od sąsiadów i znajomych z ul. Mickiewicza). 
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Marii i Waldemara oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
wtorek 21.08.2018 r.

7.00 Za + męża Krzysztofa Sabat  w 3.  rocznicę śmierci,  ++ teściów i ++ z pokrewieństwa oraz dusze
opuszczone.

18.00 Za ++ rodziców Jadwigę  i  Józefa  Malich,  Hildegardę  i  Jana Skrzypek,  ++ dziadków z obu stron,
++  Gertrudę  i  Herberta  Waluga,  Adelajdę  i  Rajmunda  Kudla,  +  Henryka  Malczyk  oraz  dusze
opuszczone.

środa 22.08.2018 r. - NMP Królowej
7.00 Za + wujka Józefa Żurka, ++ rodziców, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Ślub konkordatowy: Rafał Fitowski – Agnieszka Piecha.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża Władysława z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców z obu stron i pokrewieństwo.

czwartek 23.08.2018 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i  zdrowie  w  intencji  ofiarodawców  oraz  zaangażowanych  w  budowę  ołtarza  Bożego  Ciała  z  ul.
Czarnieckiego.

18.00 Za + Grażynę Sztaf (od sąsiadów i znajomych z ul. Lewandowskiego).



piątek 24.08.2018 r.
7.00 Za + Bertę Kostka, + męża Jana, + syna Wernera, + Marię Wühl, + męża Franciszka, + Elsę Zange,

++ Frenzi Dziadźko, + Charlott Liepert, + Teresę Majnusz, + męża Antoniego, ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za  ++  rodziców  Jadwigę  i  Czesława  Porwal  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  +  ojca  Stanisława

Wenerskiego, ++ z rodzin Porwal, Rochowski, Wenerski i Weltrowski.
sobota 25.08.2018 r.

7.00 Intencja wolna.
18.00 Za + Piotra Choroba, siostrę Ingridę, ojca Reinharda oraz ++ z rodzin Choroba i Mazur.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.08.2018 r. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.08.2018 r. UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJUROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

7.00 Intencja wolna.
9.00 1) W intencji ks. Wojciecha, dziękując za błogosławieństwo i pracę w naszej parafii oraz prosząc

o światło Ducha Św. na dalszą kapłańską posługę.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji mamy Haliny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Małgorzaty i Ryszarda Melcz oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.

17.00 Za ++ rodziców Teresę i Kurta Wawersig oraz ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 27.08.2018 r.

7.00 Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i dziadków oraz dusze opuszczone.
18.00 Za ++ Marię i Karola Urbańczyk, + żonę Adelę, ++ rodziców i rodzeństwo.

wtorek 28.08.2018 r.
7.00 Za ++ rodziców Alojzego i Annę Klinik, Helenę i Adolfa Ogórek, braci Lotara i Piotra, szwagra Henryka

oraz ciocię Katarzynę.
18.00  Za + Józefa Fros, ++ z rodziny Fros i Przyszkowski.

środa 29.08.2018 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i  zdrowie  z  okazji  65.  rocznicy ślubu w intencji  Anieli  i  Rudolfa  Żurek  oraz  o błogosławieństwo
i zdrowie dla dzieci i wnuków z rodzinami.

17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za  +  matkę  Anielę  Lokocz  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  męża  Jana,  poległego  Antoniego  Depta,

Teresę Majnusz, chrześniaka Dariusza.
czwartek 30.08.2018 r.

7.00 Za + Ryszarda Natołocznego w dniu ziemskich urodzin.
18.00  Za + męża, ojca i dziadka Dietra Wróbel, rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo Wróbel i Ogórek,

dusze opuszczone.
piątek 31.08.2018 r.

7.00 Intencja wolna.
18.00   Za ++ rodziców Annę i Teofila Leksza, ++ braci Piotra, Józefa i Alojzego oraz ++ rodziców.

sobota 1.09.2018 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
13.00 Ślub konkordatowy: Mazur Łukasz – Głogiewicz Żaneta.
18.00 Za + Jana Fojcik, ++ teściów, ++ z rodziny.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.09.2018 r.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.09.2018 r.
D D OO  ŻŻ  YY  NN  KK  II    GG  MM  II  NN  NN  EE      II   P    P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  EE

((kolekta na naszą Świątyniękolekta na naszą Świątynię))
7.00 (w j. niemieckim) Za + Opata Adalberta Kurzeja, ++ i żyjących członków DFK. 
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy urodzin w intencji  Maksymiliana oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.

11.00 Chrzty i Roczki.
13.00 (NA STADIONIE!) DOŻYNKOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA.
17.00 Za ++ Gizelę  i  Władysława Pastor,  ++ ich rodziców,  + Bogumiła  Czekalskiego,  ++ pokrewieństwo

i dusze w czyśćcu cierpiące.


